
Zápis z  9. jednání Rady České televize dne 20. 3. 2002 
 

Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová,  M. Horálek, Z. Hůlová,  Z. Forman, E. Kohák, M. Kní�ák,  
P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl,  J. �ilerová, L. Weissová,  P. �áček 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klime�, N. Savický, K. Novák, Č. Franěk 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Rozpočet ČT na rok 2002 
• Výroční zpráva o činnost ČT v roce 2001 
• Projekt zabezpečení voleb do PSP ČR 
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Usnesení č. 132/9/02: Rada souhlasí s tím, �e budou pořízeny záběry pro natáčení dokumentu 

z dne�ního jednání Rady (10:0:3) 
 
2)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 11, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

3)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 133/9/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení P. Kučera a E. Kohák a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (14:0:0) 

 
4)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 

Usnesení č. 134/9/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (14:0:0)  
Usnesení č. 135/9/02:  Rada ukládá GŘ, aby do 26.2. předlo�il  přesné informace o nákladech na 
pořizování  internetového přenosu z jednání Rady ČT. (14:0:0) 

 
5) Rozpočet ČT na rok 2002 

Usnesení č. 136/9/02: Rada ČT schvaluje rámcový rozpočet České televize na rok 2002. Rada ČT 
schválí finální verzi rozepsaného rozpočtu na rok 2002 na základě návrhu, který předlo�í GŘ  
k 1.4.2002 s následujícími základními hodnotami: 
A) FINANCOVÁNÍ PROVOZU  
a) náklady       4 822 915 tis. Kč 
z toho : 
  výrobní úkol v externích nákladech   1 584 700 tis. Kč 
  z toho rezerva cca         17 000 tis. Kč 
            mzdy         688 170 tis. Kč 
           zákonné poji�tění        246 489 tis. Kč 
           odpisy dlouhodobého majetku      455 000 tis. Kč 
          ostatní náklady        842 396 tis. Kč 
b) výnosy       4 708 335 tis. Kč 
 
B) FINANCOVÁNÍ INVESTIC 
 
a) investiční výdaje                                                    288 553 tis. Kč 
b) investiční zdroje         288 553 tis. Kč 
c) odpisy DM nezapojené k financování investic     334 580 tis. Kč 



 
C) SOUHRNNÉ FINANCOVÁNÍ 
 
a) provozní hospodářský výsledek      -114 580 tis. Kč 
b) odpisy DM nezapojené k financování investic      334 580 tis. Kč 
 
Nezapojené investice 2001                      153 133 tis. Kč 
Rozpočtový přebytek      +   51 867 tis. Kč 
 
Doprovodná usnesení Rady ČT K rozpočtu ČT na rok 2002. 
 
(1) O rozpou�tění rezerv bude informovat GŘ Radu ČT neprodleně. 
 
(2) Investiční výdaje jsou pouze indikativní; budou schvalovány čtvrtletně Radou ČT, a to na 

základě projednání v Radě ČT uskutečněného v průběhu měsíce předcházejícího konkrétnímu 
kalendářnímu čtvrtletí a způsobem, který zajistí soulad s příslu�nými ustanoveními zákona  
o veřejných zakázkách. 

 
(3) Uvedené nezapojené finanční zdroje lze pou�ít po předchozím odsouhlasení Radou ČT pouze 

jako prostředky pro restrukturalizaci nebo pro krytí jiných neovlivnitelných výdajů, kupř. 
zvý�ení nákladů na výběr televizních poplatků, zvý�ení poplatků ochranným svazům 
autorským, náklady z titulu novely zákona o ČT (podtitulkování pořadů, regionální vysílání) 
apod. 

 
(4) Česká televize bude trvale vyvíjet tlak na hledání dal�ích úspor v nákladech, které umo�ní 

financování rozvojových programů České televize. GŘ předlo�í Radě ČT do 1.4.2002 návrh 
motivačního systému při realizaci úspor (formou přenosu podílu úspor do mzdových 
prostředků formou odměn) a návrh motivačního systému při zvy�ování výnosů ČT. 

 
(5) Rada ČT po�aduje předkládat podrobněj�í rozbor nákladů na výrobu pořadů a to v rámci 

měsíčních analýz plnění rozpočtu projednávaných dozorčí komisí Rady ČT. Současně se 
zkrátí doba pro vyúčtování vyrobených pořadů. Zprávy budou předkládány měsíčně.  

 
(6) Plnění rozpočtu a hospodářské výsledky včetně analýz budou předkládány Radě ČT 

k posouzení měsíčně v�dy do 4 týdnů po skončení kalendářního měsíce. 
 
Rada schválila toto usnesení ve vý�e uvedeném znění. (14:0:0) 

 
6) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2001 

Usnesení č. 137/9/02: Rada vyslechla informace N. Savického o postupu příprav Výroční zprávy, 
konečnou verzi by měla Rada schválit na pří�tím jednání dne 27.3.2002. (14:0:0) 
 

7) Zabezpečení voleb do PSP ČR v ČT  
Usnesení č.  138/9/02: Rada vyslechla informace N. Savického o zabezpečení ustanovení  
§ 16, odst. 4 zák. 247/1995 Sb. o volbách do PČR v České televizi (viz příloha). Rada pověřuje 
předsedu J. Mrzenu a GŘ, aby informovali o tomto projektu předsedu PSP ČR. (14:0:0) 
Usnesení č. 139/9/02: Rada vyslechla informace �éfredaktora zpravodajství K. Nováka  
o projektu zabezpečení volebního vysílání v rámci redakce zpravodajství ČT. Rada �ádá 
podrobnou informaci o vyčíslení podrobných nákladů na zabezpečení tohoto projektu. Termín: 
1.4.2002 (14:0:0) 
Usnesení č. 140/9/02: Rada vyslechla informace dramaturga redakce aktuální publicistiky  
Č. Fraňka o projektu zabezpečení volebního vysílání v rámci redakce aktuální publicistiky. 
(14:0:0) 

 



 
8) Podněty a stí�nosti 

Podnět č. 1 � pí. Faglerová (č.j. 252) � obavy o zru�ení pořadu Chcete mě � Rada vyslechla 
vysvětlení A. Müllerové, která Radu informovala, �e v současné době se o zru�ení pořadu 
neuva�uje. 
Podnět č. 2 � T. Vaněk (č.j. 99) � stí�nost na pořad Nedej se! pro údajnou nevyvá�enost, 
Podnět č. 3 -  O. Zelený, F. Ma�ek (č.j. 259, 260) � stí�nost na Přesčas K. Hví�ďaly pro údajnou 
nevyvá�enost  
Podnět č. 4 � R. Rozbroj (č.j. 165) � stí�nost na reportá� v Událostech o jeho osobě 
Usnesení č. 141/9/02: Rada souhlasí s předlo�enými návrhy odpovědí L. Weissové a E. Koháka. 
Rada jmenovala L. Weissovou, H. Figingerovou, Z. Hůlovou, J. Presla a P. �áčka do pracovní 
skupiny, která shlédne pořady k podnětům 2 � 4 a předlo�í Radě návrh stanoviska ke stí�nostem. 
Termín: 3.4.2002  (14::0:0)  
Podnět č. 5 � M. Hartl (č.j. 193) � stí�nost na vysílání pořadu Chaos � Usnesení č. 142/9/02: Rada 
�ádá GŘ o vysvětlení, co  vedlo ČT k zařazení tohoto pořadu do prime-time ČT.  Jak je mo�né, �e 
ČT povolila nevyvá�ený pořad, kdo ho povolil a kolik stál, kdo je za to zodpovědný. (9:2:2) proti 
E.Kohák 
Usnesení č. 143/9/02: Rada ČT �ádá GŘ o vyjádření k pořadu �Pří�tě u vás�, který vysílala 
ČT 21.12.2001 v 15.25 hod na ČT1 z hlediska mo�né skryté reklamy. (10:0:1) 

 
9) Různé 

a) Členové Rady obdr�ely návrh úkolů pro GŘ na 2. čtvrtletí 2002. Do pří�tího zasedání v�ichni 
dodají písemné připomínky a upřesnění.  

b) Dne 27. 3. 2002 od 13.00 hod se uskuteční 10. jednání Rady. Program: 
- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2001 (L. Miler, N. Savický) 
- Hospodaření ČT za leden � únor 2002 (P. Kučera, P. Klime�) 
- Úkoly pro GŘ na 2. čtvrtletí 2002 (B.Fanta) 
- Informace o průběhu volby DK (B. Fanta) 
- Informace o úseku ředitelství výroby (Z. Forman, B. Fanta, M. Horálek, J. 

Balvín, P. Erben) 
- Informace GŘ o výběrovém řízení na ředitele TS Brno (J. Balvín) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák)  
- Různé 
- Schválení usnesení, závěr 
 

10) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
V Praze dne 20. 3. 2002 
 
 
 
     
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
Příloha: Příprava volební kampaně v ČT 
 
Ověřovatelé zápisu: E. Kohák 
         P. Kučera 



PŘÍPRAVA VOLEBNÍ KAMPANĚ V ČESKÉ TELEVIZI  
PODLE ZÁKONA Č. 247/1995 SB.  

O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

Novelizace zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky 
(volebního zákona) se nijak nedotkla § 16, odst. 3, tohoto zákona, který stanovuje, �e: �Pro 
volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před 
zahájením voleb kandidující politické strany a koalice vyhra�eno ... v České televizi celkem 14 
hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se 
rozdělí kandidujícím politickým stranám a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se 
určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany a koalice.�  
 

Toto ustanovení prakticky nelze naplnit jiným způsobem ne� vysíláním předvolebních 
spotů politických stran a koalic o přesně stanovené stopá�i ve srovnatelných vysílacích časech 
a bez zásahu České televize do jejich obsahu. Přesně stanovené procedurální nále�itosti 
zaručují rovný přístup v�em kandidujícím stranám a koalicím.  
 

Aby byla zaručena srovnatelná sledovanost v�ech spotů politických stran a 
koalic, navrhuji rozdělit je jako v roce 1998 do 12 bloků po 70 minutách a tyto bloky 
vysílat v�dy ve srovnatelných odpoledních vysílacích časech. Vzhledem k  otevření 
volebních místností v pátek 14. června 2002 ve 14:00 připadne začátek kampaně na 
středu 29. května po 14:00 a její ukončení na úterý 11. června 2002 (ve středu 12. června 
by u� nebylo mo�no vysílat blok ve srovnatelnou dobu, tj. po 14:00 - navíc by se teoreticky 
mohla Česká televize dostat do kolize se zákonem kvůli otevření volebních místností na 
českých zastupitelských úřadech v jiných časových pásmech). Sedmdesátiminutové bloky 
zároveň umo�ní České televizi v neděli 2. června a v neděli 8. června 2002 předvolební 
spoty nevysílat a tradiční nedělní programovou skladbu v obou případech zachovat.  
 

S bloky spotů lze ji� nyní pracovat při sestavování vysílacích plánů, ani� by musela 
být známa jejich vnitřní struktura. Čas, který připadne jednotlivým politickým stranám a 
koalicím ve vysílání podle volebního zákona, bude znám a� ve chvíli, kdy bude znám celkový 
počet kandidujících politických stran a koalic. Proto nelze předem stanovit ani délku 
jednotlivých spotů, ani přesnou matematickou matici, podle ní� se bude řídit umístění 
jednotlivých spotů v blocích. Podle Harmonogramu úkolů a lhůt, vydaného k přípravě a 
průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 14. a 15. 
června 2002 Ministerstvem vnitra České republiky, bude úplný seznam kandidujících 
politických stran a koalic znám dne       30. dubna 2002.  
 

Ve čtvrtek 2. května 2002 (tj. v prvním mo�ném termínu) upřesní Česká televize 
slepou matematickou matici pro rozdělení zákonem stanoveného vysílacího času mezi 
kandidující politické strany a koalice. Zároveň roze�le v�em kandidujícím stranám a 
koalicím procedurální a technické podmínky pro uplatnění jejich spotů ve vysílání. 
Proto�e lze na základě zku�eností předpokládat komplikace při navazování kontaktu 
s některými malými kandidujícími stranami a proto�e a� do 25. května 2002 mohou být 
dodatečně zaregistrovány volebními komisemi odmítnuté kandidátní listiny na základě 
rozhodnutí soudu, uskuteční se losování pořadí příspěvků kandidujících politických stran 
a koalic do slepé matematické matice za přítomnosti notáře v neděli dne 26. května 2002. 
Od pondělí 27. května 2002, 8:00 hodin, bude Česká televize protokolárně přijímat 
nosiče se spoty kandidujících politických stran a koalic. 



 
Pro kompletování bloků se spoty kandidujících politických stran a koalic jsou ji� 

zaji�těny technické kapacity (tj. předev�ím rezervována na dobu od  24. května 2002 do 12. 
června 2002 místnost pro protokolární předávání nosičů se spoty kandidujících politických 
stran a koalic a objednána stři�na na dobu od 29. května 2002 do 11. června 2002). Výrobu 
bloků se spoty zaji�ťuje tým ve slo�ení: vedoucí produkce Jiří Volman, re�isér Jan Hojta� a 
asistentka re�ie Milu�ka Kri�tofová. Jde o tým, který tyto bloky kompletoval i v letech 1996 a 
1998. Praxe a spolehlivost tohoto týmu dává dobré předpoklady k tomu, aby i letos Česká 
televize splnila podmínky volebního zákona bez komplikací. 
 
 
Na Kavčích horách 19. března 2002                                                                PhDr. Nikolaj 
Savický 
 


